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 ÚVOD 

Kvalitní a udržovaná infrastruktura je znakem dobře fungujícího národního 
hospodářství a potažmo vyspělosti celé společnosti. Za účelem zachování řádného 
stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná údržba. Často 
platí, že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku, jsou náklady na 
její odstranění daleko nižší než po měsících až letech nekontrolované degradace. 
Lokalizovat poruchu včas, často znamená, detekovat ji ještě dříve, než je viditelná 
pouhým okem. Klíčovým prostředkem ke zjištění skrytých defektů jsou metody 
nedestruktivního testování.  

Během posledních desetiletí byly vyvinuty nové technologie umožňující provádět 
nedestruktivní měření poměrně rychle a levně. Je však potřeba stále pracovat na 
popularizaci těchto metod mezi širokou odbornou veřejností. Zároveň je nutné předem 
vysvětlit možnosti daných metod, aby se předešlo nereálným očekáváním a 
zklamáním. Samozřejmostí je pak odbornost technika provádějícího měření, která by 
měla zaručit správnost výsledků.   

Disertační práce se zaměřuje na srovnání nedestruktivních metod při lokalizaci 
poruch typu delaminace. Za tímto účelem bylo navrženo a vytvořeno zkušební těleso 
– betonový blok s uměle vytvořenými defekty (dutinami). Pomocí infračervené 
termografie, georadaru a ultrazvuku byla měřena hloubka a tvar umělých defektů. Po 
měření na betonovém bloku následovalo nedestruktivní zkoušení vybraného 
betonového mostu. Jednotlivé metody byly mezi sebou porovnány s ohledem na 
přesnost měření, časovou náročnost, použitelnost a cenu. Zvláštní pozornost byla 
věnována termografické zkušební metodě. Poznatky získané během měření a 
zpracování disertační práce byly využity při přípravě certifikované metodiky 
zaměřené na využití termografického zkoušení při diagnostice staveb dopravní 
infrastruktury. 

 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Téma předkládané disertační práce bylo motivováno rozvojem v oblasti měřicí 
termografické techniky. Nové moderní přístroje umožňují rychlé bezkontaktní měření 
a lokalizaci skrytých poruch. Zároveň zatím není použití termografické zkušební 
metody při diagnostice betonových mostů v České republice příliš běžné. Proto je také 
dílčím cílem přispět k rozšíření této metody mezi odbornou veřejnost.  

Hlavní cíle disertační práce spočívaly v ověření použitelnosti termografické 
zkušební metody při diagnostice betonových, železobetonových a předpjatých 
mostních konstrukcí. Cíle práce lze rozdělit následovně: 

A. Teoretická část: 

 Provedení rešerše odborné literatury týkající se použití termografické zkušební 
metody a dalších NDT metod. 
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 Vytvoření přehledu použitých metod a zařízení. 
 Popis vybraných poruch betonových konstrukcí včetně příčin jejich vzniku a 

projevů. 
 Popis fyzikálních principů umožňujících nedestruktivní zjišťování skrytých 

poruch pomocí termografické zkušební metody. 

B. Praktická část: 

 Návrh a výroba zkušebního tělesa. 
 Provedení srovnávacích měření na zkušebním tělese pomocí termografické 

zkušební metody, georadarové metody, ultrazvukové pulse-echo metody a 
dalších. 

 Vyhodnocení měření a návrh srovnávacího měření na betonovém mostě. 
 Provedení srovnávacího měření na vybraném mostě. 

Po splnění všech cílů teoretické a praktické části disertační práce bude vypracováno 
doporučení pro provádění termografického zkoušení betonových, železobetonových 
a předpjatých mostů. Cíle práce byly zvoleny v souladu se zadáním disertační práce 
pro objasnění sledované problematiky.   

 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Mosty jsou v České republice navrhovány na plánovanou životnost 100 let. Za tuto 
dobu jsou různé části mostu vystaveny nepříznivým vlivům, které zkracují jejich 
životnost. Příčiny poruch jsou různé, nicméně statisticky je nejvíce prostředků 
vynakládáno na opravy zapříčiněné korozí výztuže. Jedním z následků koroze ocelové 
výztuže je i delaminace krycí betonové vrstvy.  

Při opravách je obvykle odsekána betonová krycí vrstva nad zkorodovanou výztuží, 
výztuž je zbavena koroze a je na ni nanesen antikorozní povlak, poté následují vrstvy 
sanačního systému. Bohužel se poměrně často stává, že opravy nedosahují 
požadované životnosti. Nekvalitně provedená oprava má zpravidla za následek 
opětovný vznik poruch. Mezi nejčastější příklady patří oddělení vrstev sanačního 
systému od podkladu a výskyt nové a/nebo pokračující koroze [1]. 

Poškození mostu zapříčiněné korozí výztuže bývá zpravidla patrné na nosné 
konstrukci mostu nebo na opěrách. Může se však vyskytovat i na přímo pojížděných 
betonových mostovkách. Mosty s tímto typem mostovky jsou často používány ve 
Spojených státech amerických. Jak je patrné z názvu, vozidla na těchto mostovkách 
jezdí přímo po betonovém povrchu mostovky. V České republice a v mnoha dalších 
evropských státech je oproti tomuto řešení mnohem častější překrytí betonové 
mostovky dalšími vrstvami (primární, izolační, ochranná a obrusná). Výhodou přímo 
pojížděné mostovky je rychlejší a levnější výstavba. Nevýhodu naopak představuje 
zvýšené riziko koroze výztuže v přímo pojížděné mostovce, která je chráněna pouze 
samotným betonem, případně protikorozním nátěrem.  
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Řešení problémů s korozí výztuže v přímo pojížděných mostovkách a lokalizace 
s ní souvisejících delaminací představuje jeden z hlavních úkolů pro personál 
zajišťující údržbu těchto mostů. Aby mohli organizace spravující silniční a dálniční 
síť efektivně rozhodovat o načasování údržby, oprav nebo rekonstrukcí, je potřeba 
znát skutečný stav mostů. Užitečným nástrojem mohou být metody nedestruktivního 
testování. Velké srovnání nejběžnějších NDT metod používaných při hodnocení stavu 
přímo pojížděných betonových mostovek uvádí zpráva S2-R06A-RR-1 [2]. 

Výhody a omezení různých NDT metod při diagnostice stavu přímo pojížděných 
mostovek zkoumala řada dalších výzkumných týmů [3-6]. Další srovnání těchto 
metod byla provedena v laboratořích na zkušebních tělesech [7-11]. Měření na 
vodorovných površích jako je přímo pojížděná mostovka lze v některých případech s 
výhodou provádět z jedoucích vozidel nebo pomocí různě automatizovaných měřicích 
zařízení [12]. Díky tomu lze měření provádět efektivně a na velkých plochách.  

V České republice se téměř žádné mosty s přímo-pojížděnou mostovkou 
nevyskytují, princip nedestruktivních metod však zůstává stejný. Disertační práce se 
tedy soustředí na jiné části mostů, jako jsou opěry a nosníky, přičemž měření bylo 
realizováno na jejich vertikálních plochách. Tyto prvky nejsou do takové míry 
vystaveny mechanickému namáhání jako v případě přímo-pojížděné mostovky. Ke 
korozi výztuže, jak je ostatně velmi dobře známo, dochází i zde. 

Jednou z metod používaných tradičně již od 80. let 20. století k lokalizaci 
delaminací v přímo-pojížděné mostovce je infračervená termografie [13, 14]. Od té 
doby došlo k velkému pokroku v měřicí technice. Termokamery jsou dnes mnohem 
citlivější, přesnější, nabízí daleko vyšší rozlišení a jsou i cenově dostupnější. Měřit 
lze i povrchy, které nejsou přímo ohřívány slunečním záření [15]. Je však potřeba 
rozumět předpokladům vzniku teplotních kontrastů na povrchu zkoumaného objektu 
[16]. Měření je totiž závislé na klimatických podmínkách a lze jej provádět jen ve 
vhodnou denní dobu [17]. Určité pokusy s měřením byly realizovány i na zděných 
mostech [18]. Jiní autoři zase prováděli experimenty na zkušebních tělesech [19] a 
zkoumaly účinek slunečního záření [20], vliv vlastností betonu [21], či typu poruchy 
[22] na velikosti teplotního kontrastu.   

Další z metod, jež začíná být stále více uznávaná i v České republice, je georadar. 
Zatímco u nás ještě v minulých letech nevzbuzoval příliš velkou důvěru, jinde ve 
světě, a především v USA se již desítky let využíval v nejrůznějších aplikacích 
stavebního inženýrství [23]. Za tuto dobu se rozvinula nejen metoda samotná, ale 
došlo i k velkému progresu v oblasti měřicí techniky. Mezi nejrozšířenější aplikace 
patří inspekce železobetonových mostů [24, 25] a ostění tunelů [26], stanovení 
tlouštěk vrstev vozovek [27, 28], archeologický průzkum [29], geofyzikální průzkum 
[30], lokalizace výztuže [31, 32], ověřování pozice kluzných trnů a kotev 
v cementobetonových vozovkách [33] a další.  

Ultrazvuková impulzová metoda bývala tradičně využívána ke stanovení 
rovnoměrnosti betonu, modulu pružnosti nebo pevnosti betonu v tlaku a ke sledování 
změn těchto vlastností v čase [34]. Častější využití nacházela tato metoda spíše 
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v laboratoři, měření na konstrukcích bylo prováděno jako doplněk k jádrovým 
vývrtům a umožňovalo snížit jejich celkový počet. Díky omezení počtu jádrových 
vývrtů lze provádět zkoušení šetrnějším způsobem s minimem destruktivních zásahů, 
což je příhodné především u historicky cenných objektů [35]. Experimentálně byla 
také zkoumána možnost lokalizovat delaminace v betonu na základě změn 
průchodové rychlosti ultrazvukového signálu [36]. V posledních letech se dostávají 
na trh nové moderní přístroje vybavené odrazovými sondami. Tyto sondy umožňují 
provádět měření pouze z jedné strany a jsou mimo jiné vhodné k lokalizaci dutin [37], 
ke kontrole správného zainjektování kabelových kanálků v dodatečně předepjatých 
konstrukcích [38, 39], či ke stanovení tloušťky ostění tunelů [40].  

 METODY A ZAŘÍZENÍ 

Při zkoušení betonového bloku byla postupně použita tvrdoměrná metoda, 
ultrazvuková impulsová metoda průchodová, metoda pulse-echo, georadarová 
metoda a termografická zkušební metoda. Při měření byly použity dva tvrdoměry: 
klasický Schmidt typu N a novější Silver Schmidt. Ultrazvukové měření bylo 
provedeno pomocí přístrojů Tico (průchodová metoda) a Pundit PL-200PE (metoda 
pulse-echo). Georadarové měření bylo realizováno přístroji od třech různých výrobců: 
GSSI, Hilti a Proceq. I při termografickém zkoušení bylo použito více termokamer, 
konkrétně se jednalo se o dva modely značky FLIR: E60bx a A615.  

Následné měření na betonovém mostě nebylo realizováno ve stejném rozsahu, ale 
pouze pomocí vybraných metod a měřicích přístrojů. 

 PORUCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

V kapitole jsou uvedeny a popsány takové typy poruch betonových konstrukcí, 
které je možné detekovat mimo jiné pomocí termografické zkušební metody. 

5.1 DELAMINACE BETONOVÉ VRSTVY Z DŮVODU 
KOROZE VÝZTUŽE 

Ve většině případech je ocelová výztuž v betonových mostech dobře chráněna proti 
korozi díky dostatečné tloušťce krycí betonové vrstvy. Vinou nevhodných předpisů, 
nedostatku kvalitního stavebního materiálu či z důvodu pracovní nekázně však tu a 
tam v minulosti docházelo k nevhodnému uložení výztuže. Výztuž bývala umísťována 
příliš blízko k povrchu s nedostatečným betonovým krytím. Trvalo proto jen několik 
málo let než tenká vrstva betonu nad výztuží zkarbonatovala. Výztuž pak v betonu, 
který nebyl dostatečně odolný vůči průnikům škodlivých látek, mnohem rychleji 
podléhala korozi. Korozní produkty mají podstatně větší objem než původní kov. 
Jejich tvorba má za následek zvýšený tlak na betonovou krycí vrstvu. S přibýváním 
korozních produktů se tento tlak zvyšuje až do vzniku trhlin a delaminací betonové 
krycí vrstvy nebo odlupování menších částí pouze nad pruty výztuží (obr. 1). 
Následně může dojít až k úplnému odtržení částí betonu. 
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Obr. 1: Odlupování a delaminace 

5.2 PORUCHY SANOVANÝCH POVRCHŮ BETONOVÝCH 
KONSTRUKCÍ 

Další typy závad, zajímavých z hlediska použití termografické metody, jsou 
poruchy oprav betonových konstrukcí. V současnosti je většina oprav betonových 
konstrukcí v ČR prováděna na profesionální úrovni podle vyspělých konceptů sanací 
betonu a železobetonu. K tomu slouží moderní sanační technologie, které jsou od roku 
1990 k dispozici prakticky v neomezeném rozsahu. Z nejrůznějších důvodů však stále 
v nezanedbatelné míře dochází k selhávání sanačních zásahům před jejich 
předpokládanou dobou životnosti. Kromě ohrožení bezpečnosti během užívání, 
znamená odstraňování poruchy také opětovné omezení provozu a samozřejmě i další 
nemalé finanční náklady.  

5.3 ZATÉKÁNÍ DO KONSTRUKCE 

Zatékání do konstrukce mostu bývá nejčastěji způsobeno nefunkčními vrstvami 
hydroizolace nebo poškozenými mostními závěry. Přítomnost vody/vlhkosti 
urychluje degradační procesy betonu, betonářské i předpínací výztuže. V případě 
průniku vody přes poškozený mostní závěr může docházet k zatékání na čela 
předpjatých nosníků, na úložné prahy opěr a jiné prvky spodní stavby či k ložiskům 
mostu. Na komunikacích je navíc vždy nutné počítat s přítomností chemických 
rozmrazovacích látek, které celou situaci ještě ztěžují.  

  
Obr. 2: Zátok na úložný práh pravděpodobně porušeným mostním závěrem 
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Zatékání do konstrukce může probíhat delší dobu bez viditelných následků. Pokud 
je například betonový povrch znečištěný nebo hůře dostupný bez pracovní plošiny, 
nemusí být vlhký povrch vůbec patrný. Při lokalizaci vlhkého povrchu způsobeného 
zatékáním do konstrukce mostu může na větší vzdálenost pomoci termokamera. Lze 
tak například zkontrolovat podhled nosné konstrukce mostu nebo úložné prahy přímo 
ze země (obr. 2). Při detekci mokrých/vlhkých povrchů se vychází ze skutečnosti, že 
kapalina při vypařování odebírá teplo ze svého okolí, tedy i z betonu. Tento teplotní 
rozdíl lze pomocí termokamery snadno detekovat. 

5.4 ZJIŠŤOVÁNÍ SKRYTÝCH PORUCH POMOCÍ 
TERMOKAMERY 

Měření s ruční termokamerou je poměrně snadné a lokalizaci skrytých vad zvládne 
po krátkém zaškolení každý schopnější technik. Během dne dochází obvykle ke 
kolísání mezi denní a noční teplotou. Na tyto změny reaguje i konstrukce. Vlivem 
dopadajícího slunečního záření a/nebo vzrůstající okolní teploty se nejprve ohřívá 
povrch objektu, od kterého se teplo šíří vedením hlouběji do konstrukce. Pokud 
naopak dojde ke snížení okolní teploty (v noci), konstrukce se ochlazuje a teplo se šíří 
vedením opačným směrem. Z povrchu je pak teplo odváděno vyzařováním a zároveň 
prouděním, kdy konstrukce předává energii okolnímu vzduchu.   

 
Obr. 3: Vznik teplotního kontrastu v místě poruchy 

V případě, že se pod povrchem konstrukce nachází nějaká porucha (např. 
delaminace) nebo jiná dutina, působí vzduch zde obsažený jako „izolace“, která 
omezuje proudění tepla (obr. 3). Tato porucha způsobuje, že se povrch nad ní zahřívá 
více než okolní povrch konstrukce bez závad. Důvodem je omezení odvodu tepla z 
povrchu do hloubky konstrukce. Při ohřívání konstrukce lze proto očekávat, že oblasti 
nad poruchou budou teplejší než okolní nepoškozený beton – vzniká tzv. pozitivní 
teplotní kontrast (obr. 4). Při ochlazování konstrukce nastává opak, lze pozorovat tzv. 
negativní teplotní kontrast. Ten je zapříčiněn skutečností, že dutina omezuje proudění 
tepla směrem z vnitřku konstrukce k jeho povrchu. Díky tomu se betonová vrstva se 
nad dutinou ochladí rychleji než okolní betonový povrch.  
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Obr. 4: Delaminovaný povrch úložného prahu mostu (žlutá barva) 

 EXPERIMENT NA ZKUŠEBNÍM TĚLESE 

6.1 NÁVRH A VÝROBA ZKUŠEBNÍHO TĚLESA 

Pro účely experimentu byl navržen betonový blok o rozměrech 1,0 × 1,0 m a 
tloušťce 0,22 m. Tyto rozměry byly zvoleny pro zachování určitého stupně 
manipulovatelnosti se zkušebním tělesem, tak aby bylo možné ho naložit na paletu a 
přepravovat ho pomocí ručního paletového vozíku. Před betonáží byly do formy ve 
dvou vrstvách uchyceny kusy polystyrénu, které při měření sloužily k simulaci dutin 
či delaminací. První vrstva těchto umělých defektů byla umístěna v hloubce 0,5–4 cm 
pod přední stranou betonového bloku – označeno jako strana A (obr. 5 vlevo). Druhá 
vrstva byla umístěna do hloubky 4–10 cm pod povrch strany B betonového bloku (obr. 
5 vpravo). Přesná hloubka uložených umělých defektů byla zjištěna až po konci 
nedestruktivního zkoušení prostřednictvím odebraných mikro-vývrtů. Výroba bloku 
byla provedena v prostorech Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV). 

 
Obr. 5: Návrh zkušebního tělesa: strana A (vlevo) a strana B (vpravo) 
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6.2 ODRAZOVÉ TVRDOMĚRY SCHMIDT 

6.2.1 Tvrdoměr Schmidt typ N 

Při měření Schmidtovým tvrdoměrem byla v každém čtverci připravené mřížky 
(kromě krajních) provedena tři měření, pokud některá hodnota příliš vybočovala, bylo 
provedeno náhradní měření. Následně byla z těchto výsledků vytvořena průměrná 
hodnota odrazů, která se pohybovala v rozmezí 40-55. Během měření došlo ve dvou 
případech k proražení desky nad vloženým polystyrénem. Stalo se to v místě, kde byla 
nejmenší krycí vrstva. V ostatních případech k porušení betonového povrchu nedošlo. 
Naměřené hodnoty příliš nekorespondovaly s anomáliemi (polystyrény) pod 
povrchem. Pouze nad většími kusy polystyrénů dosahovaly odrazy kladívka 
nadprůměrných hodnot. S určitými úspěchy bylo měření provedeno pouze na straně 
A betonového bloku. Dutiny pod povrchem strany B betonového bloku se nacházely 
v takové hloubce, že už nijak neměly vliv na hodnoty odrazu Schmidtova kladívka. 

6.2.2 Tvrdoměr Silver Schmidt 

I přes to, že se měření pomocí Schmidtova tvrdoměru typu N neukázalo příliš 
vhodné pro lokalizaci umělých defektů, bylo provedeno další tvrdoměrné měření, 
tentokráte s tvrdoměrem Silver Schmidt, který měří koeficient vrácené energie. Při 
měření byla opět využita předpřipravená mřížka na straně A zkušebního bloku. Nyní 
byly ovšem údery kladívkem vedeny do průsečíků mřížky. Po vyhodnocení měření se 
výsledek jevil o něco slibnější než v předchozím případě. Proto byla dodatečně v levé 
horní částí zkušebního bloku narýsována podrobnější mřížka 2,5 × 2,5 cm (obr. 8). 
Měření bylo následně provedeno ve všech průsečících této mřížky a výsledky byly 
sumarizovány v grafu (obr. 9). V případě větších a mělčeji uložených defektů lze 
pozorovat částečnou shodu naměřených hodnot se skutečným stavem 

Obr. 6: Umělé defekty připravené ve formě 
před betonáží 

Obr. 7: Dokončený zkušební blok 
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6.3 ULTRAZVUK 

6.3.1 Průchodová metoda 

Pro aplikaci ultrazvukové průchodové metody na zkušební blok bylo zvoleno 
klasické přímé prozvučování. K měření byl využit ultrazvukový přístroj TICO od 
firmy Proceq (obr. 10). Sondy se při měření umísťovaly naproti sobě na vyznačenou 
síť bodů. Vzhledem k velikosti bloku bylo potřeba měření provádět s pomocí druhé 
osoby, která držela jednu ze sond. Základním výstupem z měření je čas průchodu 
signálu přes betonový blok. Druhou možností je zadat před měřením tloušťku 
zkoušeného tělesa do UZ přístroje a následně při měření zapisovat přímo rychlosti 
šíření UZ impulzů. 

 
Obr. 8: Tvrdoměr Silver Schmidt 

 
Obr. 9: Graf odrazů tvrdoměru Silver 
Schmidt 

 

Obr. 10: Ultrazvuk TICO (PROCEQ) 

 

Obr. 11: Graf rychlostí průchodů UZ signálu 
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Pokud bylo měření prováděno nad větším kusem polystyrénu, došlo obyčejně k 
prodloužení doby průchodu signálu. V případě, že bylo měření prováděno nad malým 
kouskem nebo nad okrajem většího, signál dokázal překážku snadno obejít a čas 
průchodu se zpravidla nesnížil. Na obr. 11 je zobrazen graf rychlostí šíření UZ v m/s. 
Většinu vložených polystyrénů se pomocí UZ průchodové metody podařilo 
lokalizovat, chybí ovšem informace, u které strany desky se ten či onen umělý defekt 
nachází.  

6.3.2 Metoda Pulse-echo 

UZ metoda pulse-echo umožňuje na rozdíl od průchodové metody provádět 
průzkum betonových konstrukcí i v situacích, kdy je možný přístup jen z jedné strany. 
Díky tomu bylo možné betonový blok položit a provádět měření ve vodorovné poloze. 
K měření by použitý UZ přístroj Pundit PL-200PE od firmy Proceq (obr. 12). Kvůli 
rozměrům měřicí základny sondy 15 × 7,5 cm nebyl betonový blok změřen až těsně 
k okrajům. Ve směru x bylo v každé linii provedeno 16 měření a ve směru y 17 
měření.  Tomu odpovídá celkem 272 jednotlivých měření na každé straně desky.  

Jednotlivé bodové skeny přístroj automaticky skládal do předdefinovaného 
plošného skenu s rastrem 16 × 17 a krokem měření 5 cm. Měření bylo provedeno na 
obou stranách zkušebního bloku, ovšem jen na straně B bylo úspěšné. Při měření na 
straně A se ukázalo, že použitá pulse-echo sonda nemá dostatečné vertikální rozlišení 
pro měření objektů blízko pod povrchem. Na výsledném plošném skenu bohužel 
nebylo možné rozlišit jednotlivé umělé defekty. Pod povrchem strany B betonového 
bloku byly naopak lokalizovány všechny defekty nacházející se pod měřeným 
povrchem, a navíc i několik z druhé  hlubší vrstvy, které při měření nebyly v zákrytu 
(obr. 13).   

 
Obr. 12: Ultrazvukový pulse-echo přístroj 
Pundit PL-200PE 

 
Obr. 13: Plošný sken s lokalizovanými 
defekty na celou tloušťku bloku, strana B 
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6.4 GEORADAR 

6.4.1 Georadar GSSI 

Jako první byl při měření použit georadar od americké společnosti GSSI. Tento 
georadar je složený z řídící jednotky SIR-30 s množstvím portů, do kterých je možné 
mimo antén a přenosného počítače, zapojit také odometr, GPS anténu či marker (obr. 
14). Měření bylo postupně provedeno na obou stranách zkušebního bloku s využitím 
dipólových antén s centrální vysílací frekvencí 1,6 a 2,6 GHz. Antény byly při měření 
vedeny po vyznačených liniích na betonovém bloku s pomocí měřícího vozíčku.  

Po změření všech linií ve směru x a y byla surová data přenesena do počítače a 
zpracována v programu RADAN 7 (také od společnosti GSSI). Pro každou anténu a 
stranu bloku byl vytvořen jeden 3D soubor sloučením 32 radarogramů (16 ve směru 
x a 16 ve směru y). I přes malou hloubku některých vložených defektů, bylo možné 
v softwaru vyhodnotit jejich polohu. Všechny umělé defekty pod povrchem strany 
A betonového bloku je možné rozlišit na plošném skenu (obr. 15).  

6.4.2 Georadar Hilti PS 1000 

Měření s georadarem Hilti PS 1000 nebylo jako jediné provedeno v prostorech 
Centra dopravního výzkumu, v. v. i., ale v laboratoři Ústavu stavebního zkušebnictví 
FAST VUT. Měření bylo z časových a technických důvodů provedeno jen ze strany 
A betonového zkušebního bloku.  

Georadar Hilti (obr. 16) je primárně určen k lokalizaci výztuže nebo kabelových 
kanálků, jeho hloubkový dosah se pohybuje mezi 30 a 40 cm. Přístroj má kompaktní 

 
Obr. 14: Měřicí jednotka georadaru GSSI 
a 2,6 GHz anténa v měřicím vozíčku 

 
Obr. 15: Plošný sken – strana A betonového 
bloku 
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rozměry, jednoduché, uživatelsky přívětivé rozhraní a na rozdíl od georadaru GSSI 
ho lze charakterizovat slovy „vše v jednom”. Měření lze provádět ve dvou režimech. 
Prvním je rychlý sken, kdy se provádí měření v jedné linii a data se zobrazují přímo 
na displeji přístroje. Druhý režim je plošný sken. Před jeho měřením se na povrch 
konstrukce nejprve lepí papírové šablony s rastrem pojezdů. Díky tomu není potřeba 
rýsovat mřížku na povrch konstrukce. Výrobce dodává ke georadaru dvě velikosti 
šablon o rozměrech 60 × 60 cm a 120 × 120 cm. Přístroj je vybavený třemi anténami, 
což mu umožňuje při jednom přejezdu změřit plochu o šířce 15 cm. Při měření na 
menší šabloně tedy stačí provést pouze 4 přejezdy v horizontálním a 4 přejezdy ve 
vertikálním směru (v případě větší šablony 8 + 8 přejezdů). Pořadí jednotlivých 
přejezdů je označeno na šabloně.  

Měření probíhalo rychle, ale jak lze pozorovat na obr. 17, georadar Hilti 
nevyhodnotil umělé defekty jako plochy, ale jako prutové prvky. Ukázalo se, že tento 
georadar dělá přesně to, k čemu byl navržen, tedy lokalizuje výztuž. Bohužel tak činí 
i u prvků, které výztuž nejsou. Nicméně polohu vložených defektů i jejich hloubku 
lze z pořízených radarogramů relativně dobře určit. 

6.4.3 Georadar Proceq GP8000 

V červnu roku 2019 zakoupilo CDV nový georadar Proceq GP8000. Tento přístroj 
lze považovat za přímého konkurenta georadaru PS 1000 od Hilti. Ve srovnání s ním 
však může provádět měření do hloubek až 0,8 m díky širokopásmové anténě o 
frekvenci 0,2-4,0 GHz. Díky tomu je možné použít georadar Proceq pro širší okruh 
aplikací než konkurenční georadar Hilti. Ve srovnání s ním naopak trochu zaostává 
v rychlosti provádění měření, protože obsahuje jen jednu anténu, zatímco georadar 
Hilti má tři, což mu umožňuje během jednoho přejezdu pokrýt širší plochu.  

 
Obr. 16: Georadar Hilti PS 1000 

 
Obr. 17: Plošný sken  
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Georadar Proceq má podobně jako georadar Hilti tvar ručního vozíčku. Chybí mu 
však barevný displej, který je nahrazen přes Wi-Fi připojeným tabletem iPad (obr. 18) 
od společnosti Apple. Na displeji tabletu se nastavují veškeré parametry měření, 
zároveň složí k prohlížení naměřených dat. Georadar Proceq má také dva základní 
měřící módy: liniový a plošný sken. K měření plošného skenu slouží podobně jako u 
georadaru Hilti papírová šablona, která se lepí na zkoumanou konstrukci. Stejný je i 
jediný rozměr šablony 60 × 60 cm, kterou v současnosti firma Proceq nabízí. Šablony 
jsou dostupné ve dvou variantách a liší se podle požadované přesnosti měření.  

Výsledky lze kromě klasického plošného skenu (obr. 19) vizualizovat také 
prostřednictvím 3-D pohledu nebo pomocí tzv. rozšířené reality. Tablet v tomto 
režimu virtuálně promítne na povrch konstrukce to, co se nachází pod ním. Použití 
tohoto režimu je praktické především při vrtání do konstrukce, kdy je potřeba vyhnout 
se výztuži. 

 
Obr. 18: Georadar Proceq GP8000 na 
zkušebním bloku 

 
Obr. 19: Plošný sken – strana A, měřeno v 
pravém horním rohu 

 

6.5 TERMOKAMERA 

Pomocí termokamery byla zkoumána možnost detekovat podpovrchové defekty na 
základě teplotních kontrastů vznikajících na povrchu betonové konstrukce při změně 
okolní teploty. Za tímto účelem byl betonový zkušební blok převezen z laboratoře na 
dvůr CDV. Při prvním experimentu se betonový blok nacházel na trvale stíněném 
místě. Následně byl převezen o cca 20 m jinam. Na novém místě byl již blok během 
měření vždy část dne vystaven slunečnímu záření.  

Termokamera byla upevněna ve stativu vzdáleném 2-3 m od zkoumaného 
betonového bloku a v pravidelných 5minutových intervalech prováděla měření. 
Snímání takto probíhala vždy několik dní vkuse. Data byla ukládána jako jedna dlouhá 
sekvence. Díky tomu z nich bylo následně možné získat graf průběhu teplot v čase 
pro libovolný bod na povrchu zkušebním bloku. Měření probíhalo za různých 
klimatických podmínek. Nejlepších výsledků bylo dosaženo během slunečných dní s 
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relativně chladnými rány a následným oteplením až o 15 °C, kdy se odpolední teplota 
vzduchu pohybovala i přes 30 °C. V těchto dnech se teplota povrchu nad vloženými 
defekty na straně A betonového bloku lišila až o 2 °C v porovnání s okolní teplotou.  

Graf na obr. 20 zobrazuje zdánlivou teplotu jako funkci času pro bod na povrchu 
betonového bloku umístěný nad vloženým defektem a označeným jako Sp1 a pro 
okolní bod, označený jako Sp2 (obr. 22). Graf zobrazuje interval 24 hodin jednoho 
květnového dne roku 2018. Teplotní kontrasty mezi povrchy s umělými defekty a 
okolím bez defektů byly stanoveny jako rozdíly zdánlivých teplot měřených v bodech 
Sp1-Sp2 a Sp3-Sp4 (obr. 21). Následný odběr jádrových mikro-vývrtů ukázal, že 
tloušťka betonové vrstvy v bodě Sp1 byla 19 mm, v bodě Sp3 pak 26 mm.  

   
Obr. 22: Termogramy strany A beton. bloku, čas měření: 5:00 (vlevo) a 12:00 (vpravo) 

Termogram pořízený v čase 12:00 ukazuje pozitivní teplotní kontrast (obr. 22 
vpravo), kdy je teplota betonového povrchu nad umělým defektem vyšší než v okolí. 
Další termogram z 5. hodiny ranní (obr. 22 vlevo) zachycuje negativní teplotní 
kontrast, zde je naopak betonový povrch nad vloženými defekty chladnější než okolí. 

Měření betonového bloku umístěného na slunci bylo realizováno v létě roku 2016 
pomocí termokamery FLIR E60bx. Strana A betonového bloku desky byla 
orientována přibližně jihovýchodním směrem a sluneční záření na ni dopadalo cca 
mezi 8. a 14. hodinou. Nejlepších výsledků bylo dosaženo za bezmračných dnů, kdy 
dosahovala intenzita slunečního záření maximálních hodnot. 

 
Obr. 20: Graf průběhů teplot ve stínu 

 
Obr. 21: Graf teplotních kontrastů ve stínu 
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6.6 SROVNÁNÍ TLOUŠTĚK JÁDROVÝCH MIKRO-VÝVRTŮ 
S NAMĚŘENÝMI HODNOTAMI 

Po provedení téměř všech nedestruktivních měření, byly odebrány jádrové mikro-
vývrty za účelem stanovení skutečné hloubky vložených defektů. K vrtání byla 
použita výkonná jádrová vrtačka (obr. 23) s vodním chlazením a vakuovým 
uchycením, takže nebylo potřeba vrtat otvory pro kotvící šrouby. Při vrtání byl použit 
jádrový vrták s vnitřním průměrem 29 mm, vrty byly vedeny v předpokládaných 
středech vložených defektů. Odběr jádrových vývrtů byl proveden nejprve na straně 
A betonového bloku a následně i na straně B, poté byla změřena jejich tloušťka 
(délka). Dva nejtenčí mikro-vývrty se při vrtání rozpadly, proto byla určena poloha 
umělého defektu pod nimi z hloubky vzniklého otvoru.  

Obr. 23: Odběr jádrových mikro-vývrtů ze 
strany B betonového bloku 

Obr. 24: Jádrové mikro-vývrty ze strany A 
betonového bloku 

Po odebrání jádrových vývrtů mohlo být konečně provedeno porovnání hloubek 
umělých defektů stanovených nedestruktivními metodami. Nicméně do porovnání 
nebyly zahrnuty tvrdoměrné metody a UZ metody průchodové. Také IR termografie, 
která se běžně k určování hloubek nepoužívá, nemohla být použita pro přímé srovnání 
s ostatními metodami. Nicméně platí, že čím hlouběji se defekt nachází, tím nižší je 
hodnota teplotního kontrastu na povrchu. Obzvlášť dobře lze mezi sebou porovnávat 
umělé defekty stejné velikosti umístěné ve druhé řadě na straně A betonového bloku. 
Jak postupně klesá jejich hloubka zleva směrem doprava, snižuje se i hodnota 
teplotního kontrastu (obr. 22). 

Ultrazvukový pulse-echo přístroj byl úspěšně použit jen ze strany B betonového 
bloku, přesto jím bylo změřeno i 6 ze 14 umělých defektů uložených ve vrstvě blíže 
povrchu strany A, které nebyly při měření v zákrytu (obr. 13). I přes známou rychlost 
šíření ultrazvukového pulsu nebyla přesnost určování hloubek příliš vysoká. Hlavně 
umělé defekty nacházející se blíže měřenému povrchu vyhodnocoval UZ přístroj jako 
hlouběji uložené, jeden dokonce určil s více než dvojnásobnou hloubkou. S narůstající 
hloubkou uložení se měření zpřesňovala. To platilo i pro defekty uložené ve spodní 
vrstvě (strana A), kdy bylo měření prováděno přes vrstvu betonu o tloušťce 17–19 cm. 
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V tomto případě dosahovala průměrná odchylka naměřených a skutečných hloubek 
pouhé 4 mm.  

Hodnoty hloubek získaných pomocí antén georadaru GSSI byly velmi podobné 
tloušťkám jádrových vývrtů. Ve srovnání obou antén bylo přesnější měření s 2,6 GHz 
anténou. Průměrná odchylka naměřené a skutečné hloubky se pohybovala jen těsně 
nad 1 mm. Při měření s 1,6 GHz anténou činila průměrná odchylka 2,7 mm. Hloubky 
změřené georadarem Hilti měly tendenci dosahovat nižších hodnot, než byla 
skutečnost. Průměrná odchylka se pohybovala těsně pod 5 mm. Důvodem menší 
přesnosti byla skutečnost, že georadar Hilti identifikoval vložené defekty jako výztuž 
a také omezená možnost kalibrace přístroje na konkrétní druh betonu. 

Průměrná odchylka skutečných a naměřených hodnot georadarem Proceq činila 
2,9 mm. Přesnost měření tak byla vyšší než v případě georadaru Hilti, ale nižší než u 
georadaru GSSI. Určitý vliv na přesnost vyhodnocení měla i absence softwaru pro 
počítače s operačním systémem Windows. Naměřená data byla vyhodnocována 
v tabletu a poloha defektů byla označována prsty, což se dá považovat za méně přesné 
než v případě použití myši. 

 POROVNÁVACÍ MĚŘENÍ NA MOSTĚ 

Druhá fáze experimentu byla realizována na železobetonovém nosníku silničního 
mostu (obr. 25) nacházejícího se v městské části Brno-Slatina. Most leží na křížení 
ulice Ostravská s ulicí Bělohorskou. Komunikace na mostě je směrově rozdělená. 
Jeho konstrukce je prakticky tvořena dvěma samostatnými mosty s označením 50-
003..1 a 50-003..2.  

 
Obr. 25: Zkoumaný most 50-003..2 v městské části Brno-Slatina 

Most byl navržen jako integrovaná konstrukce – krajní opěry jsou nahrazeny 
koncovými příčníky podepřenými šikmými stojkami. Nosnou konstrukci tvoří 
komorové nosníky. Most byl postaven v roce 1980, v roce 2004 proběhla jeho 
rekonstrukce. V současné době jsou na mostě opět patrné poruchy, z nosníků 
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odpadávají kusy betonové krycí vrstvy. Přitom se přímo pod mostem nachází 
frekventovaná čtyř-pruhová komunikace a chodník pro chodce. Případný pád kusu 
betonu by tedy mohl způsobit nejen materiální škodu na vozidle ale i zranění chodce. 
Poškozené betonové nosníky byly v době měření provizorně sanovány a pod krajní 
nosník byla upevněna síť. 

Na obr. 25 jsou čísly 1 a 2 označeny opěry mostu pro jejich pozdější rozlišení, 
měření bylo realizováno na koncích krajního nosníku mostu u obou těchto opěr (obr. 
26 a 27). Kraje nosníku byly zvoleny i z toho důvodu, že zde bylo možné stát přímo 
na svahu pod mostem a provádět měření bez nutnosti použití vysokozdvižné plošiny. 
To usnadnilo především georadarové a UZ měření. Na vybrané části nosníku byly 
před měřením narýsovány mřížky, jednotlivé linie byly od sebe vzdáleny 5 cm 
v horizontálním i ve vertikálním směru. Tyto mřížky byly využity při měření s 
georadarem GSSI a při UZ pulse-echo metodě. Pro IR termografii však tato příprava 
před měřením význam neměla. Místo toho byla do rohů měřeného obrazce nalepena 
hliníková fólie, kterou lze na termogramu snadno odlišit od betonového povrchu, což 
umožnilo snadnější porovnání jednotlivých měření. Tvrdoměrná metoda a UZ metoda 
průchodová nebyly při měření na mostě použity. 

 
Obr. 26: Opěra č. 1  

 
Obr. 27: Opěra č. 2 

7.1 TERMOKAMERA 

Při měření prováděném na betonovém bloku se ukázalo, že ideální doba pro použití 
termokamery je mezi 12. a 13. hodinou. Proto bylo v podobném čase provedeno i 
měření na mostě. Měření bylo realizováno s ruční termokamerou FLIR E60bx, která 
je jinak určena především pro inspekce budov. Termokamera posloužila v úvodu 
průzkumu betonového mostu k vytipování vhodných míst (s delaminací) pro 
provedení srovnávacího měření. Zkoumaná strana nosníku je orientována severním 
směrem, takže se po celou dobu měření nacházela ve stínu. 

Na termogramech (obr. 28 a 29) je díky teplotnímu kontrastu dobře patrný rozsah 
delaminace na nosníku mostu. Rohy mřížky lze lokalizovat s pomocí nalepených 
kousků hliníkové fólie jako body o zdánlivě vyšší teplotě. V případě nosníku nad 
opěrou č. 1 byl naměřen teplotní kontrast pouze 0,8 °C. Most byl v tomto místě 
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chráněn okolní vegetací, která omezovala proudění vzduchu a tím pádem i oteplování 
povrchu mostní konstrukce vlivem změny okolní teploty. Naopak prostor kolem 
nosníku nad opěrou č. 2 byl více otevřený a povrch nosníku se i v místech s 
delaminacemi rychleji oteploval. Teplotní kontrast se na betonovém povrchu v době 
měření pohyboval kolem 2 °C. Také podle pozdějšího průzkumu se ukázalo, že dutina 
má v tomto místě větší tloušťku než dutina nad opěrou č. 1.  

Obr. 28: Termogram betonového nosníku 
na opěrou č. 1 

Obr. 29: Termogram betonového nosníku 
nad opěrou č. 2 

7.2 GEORADAR 

První georadarové měření bylo na mostě provedeno v roce 2018. Nejprve byla 
použita pouze 2,6 GHz anténa GSSI, u které se předpokládalo lepší vertikální rozlišení 
než v případě 1,6 GHz antény téže značky. Poté co byl v CDV v roce 2019 pořízen i 
georadar Proceq, došlo ke změření mostu i tímto přístrojem. Vzhledem k tomu, že měl 
georadar Hilti snahu vyhodnocovat všechny defekty jako výztuž, nebyla snaha si tento 
přístroj půjčovat k dalšímu měření. 

7.2.1 Georadar GSSI 

Mřížka nakreslená na nosníku nad opěrou č. 1 měla rozměry 70 × 70 cm, u opěry 
č. 2 bylo měření provedeno na ploše 90 × 50 cm. Měření nosníku s georadarem GSSI 
bylo poněkud komplikované kvůli složitosti celého zařízení. Pod most bylo potřeba 
donést řídicí jednotku georadaru, notebook a baterii. Všechno to navíc muselo být 
uložené na šikmé ploše svahu pod mostem kvůli omezené délce kabelu od 
georadarové antény.  

Měření probíhalo při stejném nastavení antény jako v případě měření na betonovém 
bloku. Po změření všech linií ve směru x a ve směru y byla data opět zpracována 
v programu RADAN 7.  Pro každou měřenou oblast byl vytvořen jeden 3D soubor. 
Při vyhodnocení se však ukázalo, že dutiny jsou příliš blízko povrchu a že se signál 
odražený od delaminace částečně překrývá se signálem odraženým od betonového 
povrchu nosníku. Delaminaci se podařilo identifikovat již na neupravených 
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radarogramech díky silnějšímu signálu v místě poruchy. V liniovém skenu (obr. 30 
vlevo) odpovídá tomuto signálu fialová barva. Rozsah delaminace lze pozorovat na 
plošném skenu měřené části nosníku nad opěrou č.1 (obr. 30 vpravo). Na krajích 
plošného skenu je šipkami naznačeno, kudy vede liniový sken. Vyšší intenzita 
odraženého signálu v místě delaminace ve skutečnosti představuje součet dvou 
slabších signálů, z nichž jeden je odraz od povrchu a druhý právě od delaminace. 
Kvůli nedostatečnému vertikálnímu rozlišení antény tyto dva signály splývají v jeden.  

 
Obr. 30: Radarogramy z nosníku nad opěrou č. 1: liniový sken (vlevo), plošný sken (vpravo) 

Po vyhodnocení delaminací byly radarogramy dále zpracovány, došlo tak k 
převedení původních difrakčních hyperbol na skutečné prutové prvky. Výsledkem 
bylo poměrně zdařilé určení polohy výztuže (obr. 31) a kabelových kanálků.  

Delaminace na nosníku nad opěrou č. 2 byla výraznější než nad opěrou č. 1. Dutina 
pod delaminovaným povrchem měla také větší tloušťku. Navíc koroze výztuže, 
zejména pak třmínků dosahovala i vyššího stupně. Rozsah delaminace na plošném 
skenu (obr. 32) přibližně odpovídá výsledku měření s termokamerou.   

Obr. 31: 3-D sken výztuže, opěra č. 1 Obr. 32: Plošný sken nosníku nad opěrou č. 2 
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7.2.2 Georadar Proceq GP8000 

Měření s georadarem Proceq bylo provedeno v srpnu roku 2019. Na každé opěře 
byla použita standartní papírová šablona o rozměru 60 × 60 cm s rastrem 5 cm (obr. 
98). Při měření byla šablona uchycena na nosník tak, aby se levý horní roh mřížky 
šablony překrýval s levým horním rohem mřížek narýsovaných na nosníku. Měření 
bylo prováděno s nastavením 2 skeny/cm, tedy s nejvyšším možným. Dále byl zvolen 
režim maximálního hloubkového dosahu na úkor nižší rychlostí měření.  

Prokázání delaminace na nosníku u opěry č. 1 nebylo z dat naměřených georadarem 
Proceq zcela přesvědčivé. Určitý náznak poruchy lze pozorovat na plošném skenu 
z hloubky 0-1 cm (obr. 33). Na obrázku je patrná delaminace, která se přibližně 
shoduje s výsledky z termokamery a z georadaru GSSI. Čáry na obrázku jsou pouze 
důsledkem příliš vysokého zisku, nastaveného při exportu plošného skenu.  

 
Obr. 33: Plošný sken nosníku nad opěrou č. 
1 v hloubce 0-1 cm 

 
Obr. 34: Plošný sken výztuže nosníku nad 
opěrou č. 1 

 
Obr. 35: Plošný sken nosníku nad opěrou č. 
2 v hloubce 0-1 cm 

 

Obr. 36: Liniový sken ve směru osy y nad 
opěrou č. 2 - po automatické úpravě 
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Výztuž a kanálky předpínací výztuže se ve srovnání s delaminacemi podařilo 
lokalizovat mnohem lépe. Na obr. 34 je plošný sken výztuže betonového nosníku nad 
opěrou č. 1, zobrazovaná hloubka je 1-4 cm. Protože delaminace nad výztuží 
ovlivňuje intenzitu odraženého signálu, jsou především třmínky díky tomu vykresleny 
s jiným barevným odstínem. 

Nosník nad opěrou č. 2 byl změřen podobným způsobem jako na protější straně. 
Plošný sken z hloubky 0-1 cm (obr. 35) opět částečně zachycuje delaminaci, tentokrát 
je záznam o trochu zřetelnější díky většímu rozsahu delaminace. Na této straně 
nosníku se podařilo zachytit delaminaci i na liniových skenech. Na obrázku 36 je 
patrná v úrovni výztuže, delaminace má podobu červenožluté anomálie. Další dva 
kruhové prvky představují kabelové kanálky (zobrazený řez v ose y je na ně kolmý).  
 

7.3 METODA PULSE-ECHO 

Ultrazvukový průzkum betonového nosníku byl opět proveden pomocí přístroje 
Pundit PL-200PE. I zde se bohužel potvrdilo, že přístroj má potíže s detekcí 
objektů/dutin, které se nachází blízko povrchu. Vrstva delaminovaného betonu byla 
příliš tenká, než aby UZ pulse-echo přístroj s danou frekvencí sond dokázal změřit 
jeho tloušťku. V konečném výsledku se tedy pomocí UZ pulse-echo metody 
nepodařilo delaminace na betonovém nosníku mostu lokalizovat. Běžně používané 
odrazové sondy s frekvencí přibližně 50 kHz, umožňují detekovat tloušťku betonu do 
cca 1,0 m. Využití sond s vyšší frekvencí (např. 150-250 kHz) by mohlo přinést 
zpřesnění měření a umožnit lepší detekci vad blízko pod povrchem. Na druhou stranu 
by však došlo k výraznému snížení dosahu, odhadem na méně než 0,2 m. 
Ultrazvuková metoda bude vždy určena pro detekci spíše větších poruch ve větší 
hloubce. 

7.4 DESTRUKTIVNÍ OVĚŘENÍ 

Po realizaci všech NDT metod byly z obou měřených ploch odebrány jádrové 
mikro-vývrty o průměru 30 mm a nad opěrou č. 2 byla provedena také sonda. Odběr 
byl proveden ručním aku vrtacím kladivem a sonda pomocí majzlíku a kladiva. Mimo 
jiné se prokázalo, že se v těchto místech opravdu nachází dutina. Šířka delaminace 
v místě vývrtu činila cca 3 mm. Tloušťka vývrtu z nosníku nad opěrou č. 1 byla dosti 
nepravidelná a pohybovala se v rozmezí 7 až 14 mm. Vývrt odebraný z nosníku nad 
opěrou č. 2 měl tloušťku 10 až 16 mm. Dutina pod zkoumaným povrchem nosníku 
měla v místě sondy šířku až 8 mm. Díky vývrtu (obr. 37) i sondě (obr. 38) byla 
potvrzena silná koroze výztuže pod betonovým povrchem. 
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Obr. 37: Detail otvoru po jádrovém mikro-
vývrtu, nosník nad opěrou č. 2 

 
Obr. 38: Sonda v nosníku nad opěrou č. 2 

 TERMOGRAFICKÉ ZKOUŠENÍ V PRAXI 

Termografické zkoušení je možné za vhodných podmínek provádět na betonových, 
železobetonových a předpjatých konstrukcích. Měřit povrchy vystavené slunečnímu 
záření (obr. 39) se doporučuje ve dnech s nepřerušovaným slunečním svitem a 
minimální oblačností. Zkoušení by se mělo provádět alespoň 4 hodiny po východu 
slunce, z důvodu vytvoření dostatečného teplotního kontrastu. V závislosti na 
orientaci zkoumaného povrchu konstrukce a délce slunečního svitu trvá využitelná 
doba pro měření až cca 6 hodin. Obecně platí, že vítr snižuje vliv slunečních paprsků 
na zahřívání povrchu a zmenšuje tak teplotní kontrast v místech s podpovrchovými 
poruchami. Žádný nebo mírný vítr nebude mít rušivý efekt na případné vytvoření 
teplotního kontrastu na povrchu konstrukce vystavené slunečnímu záření. Naopak 
není vhodné provádět měření, pokud se podle předpovědi počasí očekává vysoká 
průměrná rychlost větru před a během měření. 

  
Obr. 39: Předpjatý nosník mostu s delaminovaným povrchem 
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Termografické zkoušení povrchů nacházejících se ve stínu (obr. 40) se doporučuje 
provádět ve dnech, ve kterých se očekává nárůst okolní teploty vzduchu alespoň 
o 10 °C. Obecně platí, že rychlejší nárůst okolní teploty má za následek výraznější 
teplotní kontrast. Ve chvíli, kdy se zastaví růst okolní teploty a nastane její pokles, lze 
očekávat i snižování teplotního kontrastu až do úplného vymizení. Geometrie mostu 
spolu s okolním terénem a vegetací mohou mít za následek, že se teplota vzduchu 
v blízkosti mostu bude měnit jen velmi pomalu, což znemožní vznik teplotního 
kontrastu na jeho povrchu. V těchto situacích může být prospěšný vítr, který umožní 
rychlejší příliv teplejšího/chladnějšího vzduchu ke konstrukci mostu, a tedy vznik 
teplotního kontrastu. Vysoké průměrné rychlosti větru proto nemusí mít nutně 
negativní vliv na vývoj teplotního kontrastu při měření stíněných povrchů. 
Termografické zkoušení lze začít provádět nejdříve 4 až 5 hodin po východu slunce, 
z důvodu vytvoření dostatečného teplotního kontrastu. Při zachování vhodných 
podmínek, lze měřit po dobu až 8 hodin, ovšem v závislosti na roční době. 

  
Obr. 40: Delaminace na spodní části úložného prahu opěry 

Měření lze teoreticky provádět i v nočních hodinách, delaminaci však v tomto 
případě označuje negativní teplotní kontrast. S měřením je vhodné začít až po západu 
slunce. Z hlediska provádění je ovšem praktičtější měření za denního světla. Pokud se 
teplota vzduchu uplynulou noc pohybovala alespoň o 10 °C níže než předchozí den, 
lze při dostatečném teplotním kontrastu provádět měření i v ranních hodinách. Toto 
měření je možno provádět do doby, než začne teplota vzduchu i konstrukce opět růst, 
tedy přibližně 1 hodinu po východu slunce. Klasickým příkladem je teplý den 
následovaný bezoblačnou nocí, během níž většinou teploty klesají na nižší teploty. 
Nedoporučuje se provádět měření ve dnech, kdy se denní teploty příliš neliší od 
nočních a zároveň na zkoumaný povrch konstrukce nedopadá sluneční záření. 
Typickým příkladem je sychravé podzimní počasí. V těchto situacích téměř nevzniká 
teplotní kontrast a poruchy tedy nemusí být zjistitelné. 

Dále není vhodné provádět měření v době, kdy přechází pozitivní teplotní kontrast 
v negativní a naopak. V těchto okamžicích se teplota povrchu nad poruchou rovná 
teplotě okolního neporušeného betonu, a proto nelze závady pomocí termokamery 
odhalit. Tato situace nastává zpravidla v ranních a podvečerních hodinách. 



Využití termografické metody pro diagnostiku betonových mostů 

26 

 ZÁVĚR A SHRNUTÍ 

Při měření na betonovém bloku se ukázala rozdílná použitelnost jednotlivých 
metod. Každá z nich má určité přednosti i negativa. Jako nejméně účinná se jeví 
metoda tvrdoměrná, ačkoliv při měření pomocí tvrdoměru Silver Schmidt byly 
alespoň některé poruchy nacházející se v těsné blízkosti povrchu lokalizovány. 
Ultrazvuková průchodová metoda dokázala odhalit pouze větší defekty, navíc bylo 
měření dosti zdlouhavé a vyžadovalo přístup z obou stran zkoumaného objektu, což 
není v terénu vždy možné. Následující měření betonového mostu bylo tedy 
realizováno bez těchto dvou metod. 

Při měření na mostě se projevila omezená schopnost georadaru odhalit dutiny 
nacházející se těsně pod povrchem. Bohužel ultrazvuková pulse-echo metoda 
nedokázala tyto poruchy odhalit vůbec, pokud se nacházely do hloubky přibližně 5 
cm. Naopak termografická metoda byla při lokalizaci dutin nacházejících se blízko 
pod povrchem velice úspěšná, ovšem pouze za příznivých klimatických podmínek. K 
lokalizaci dutin nacházejících se ve větší hloubce je vhodnější georadar a ultrazvuk. 
Pulse-echo metoda má navíc ve srovnání s georadarem výhodu při zkoumání dutin ve 
větších hloubkách v železobetonových prvcích nebo při kontrole zainjektování 
kabelových kanálků, protože je na rozdíl od georadaru méně rušena kovovými prvky. 

Ze zkoumaných metod lze jednoznačně provést nejrychleji měření pomocí 
termokamery. Následuje georadar, kvůli možnosti provádět liniové měření. 
Nejpomalejší je metoda pulse-echo, která umožňuje pouze bodové měření. Některé 
georadarové a ultrazvukové přístroje jsou však více uživatelsky přívětivé a z 
jednotlivých měření automaticky vytváří plošný sken. Co se týče přesnosti v určení 
tvaru a velikosti poruchy (delaminace), vychází z provedených měření termokamera 
a georadar podobně. Toto však platí pouze při dostatečné hustotě jednotlivých 
georadarových skenů a přiměřené vzdálenosti termokamery od měřeného povrchu. 
Kvalitnější termokamery navíc disponují laserovým dálkoměrem, díky čemuž lze 
následně stanovit rozměry delaminace. Metoda pulse-echo ve schopnosti určit přesný 
tvar defektu za dalšími dvěma metodami zaostává. 

Pomocí termokamery nelze přímo určit hloubku defektu. Naopak georadar je 
poměrně přesný, pokud se tedy dutina nenachází příliš blízko pod povrchem a tento 
rozměr není za hranicí rozlišovací schopnosti antény. Při měření lze použít přibližnou 
hodnotu relativní permitivity, která se v případě běžných betonů moc neliší. Pro 
přesnější měření je potřeba provést kalibraci na prvku o známé tloušťce a stanovit tak 
přesnou hodnotu relativní permitivity, respektive rychlosti šíření EM signálu ve 
zkoumaném materiálu. Metoda pulse-echo byla v určení vzdálenosti defektu od 
povrchu přesná až od určité hloubky. Mělké defekty se touto metodou nepodařilo 
lokalizovat vůbec nebo byl výsledek nadhodnocený. Malé objekty bylo v betonovém 
panelu možné detekovat nejlépe pomocí georadaru, v případě přístroje Hilti však 
došlo ke zkreslení rozměrů. Termokamera dokázala lokalizovat v betonovém bloku 
nejmenší defekty nacházející se pouze v nejmenší hloubce. Přistroj Pundit PL200-PE 
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nedokázal nejmenší objekty detekovat vůbec, UZ signál pravděpodobně jen prošel 
kolem nich.  

Při srovnání výsledků použitých georadarů vychází nejlépe přístroj od společnosti 
GSSI. Tvary objektů se na plošných skenech naměřených tímto přístrojem nejvíce 
shodují se skutečností. I výsledky hloubek naměřených georadarem GSSI byly 
nejpřesnější. Příslušný software Radan 7 také nabízí nejvíce možností při analýze 
naměřených dat. Ostatní dva výrobci testovaných georadarů Proceq a Hilti vsází spíše 
na jednoduchost svých přístrojů. Měření s nimi je mnohem rychlejší, přístroje jsou 
jednodušší jak na ovládání, tak i na manipulaci. Hodí se tedy mnohem více do praxe, 
ačkoliv georadar Hilti je určený pouze na vyhledávaní výztuže. 

Obě použité termokamery byly značky FLIR. První byla ruční a sloužila především 
pro terénní měření. Druhá – stacionární musela být při měření upevněna ve stativu a 
připojena k počítači a k elektrickému zdroji. Kromě rozlišení termogramů byly 
výsledky srovnatelné, data z obou termokamer se vyhodnocovaly ve stejném 
programu Flir Tools. 

Cenově vychází pořízení kvalitní termokamery podobně jako UZ pulse-echo 
přístroj. Georadar je ve srovnání s nimi přibližně dvakrát dražší a jeho cena přesahuje 
500 tis. Kč. 

Vzhledem k povaze poruch a jejich hloubce byla jako nejvhodnější metoda pro 
diagnostiku zkoumaného mostu vybrána termografická zkušební metoda. Mezi její 
hlavní přednosti patří rychlost, kterou lze zkontrolovat celý most a dále možnost 
provádět měření bez přímého přístupu ke konstrukci. Díky tomu lze zkontrolovat i 
části konstrukce mostu, které se nachází nad rušnou silnicí bez omezení provozu.   

Měřením na dalších mostech bylo potvrzeno, že charakter delaminací je na 
ostatních mostech podobný. Příčinou jejich vzniku bývá porucha sanace nebo koroze 
výztuže s nedostatečným krytím. Tloušťky delaminací se v těchto případech obvykle 
pohybují do 3 cm, díky čemuž jsou dobře odhalitelné pomocí termokamer. Jedinou 
nevýhodu tak představuje skutečnost, že měření je potřeba provádět pouze za 
vhodných klimatických podmínek, které umožňují vznik teplotního kontrastu v místě 
poruch. 

Předností termografické zkušební metody je především rychlost, s jakou lze měření 
provádět ve srovnání s ostatními metodami. Z pořízených termogramů je možné 
snadno stanovit rozsah poškození na celé betonové konstrukci. Vzhledem k vysokému 
počtu mostů v neuspokojivém stavebně-technickém stavu v České republice lze 
konstatovat, že existuje uplatnění pro využití termografické zkušební metody při 
jejich diagnostice. Termografické zkoušení je svým charakterem poměrně 
jednoduché. Dá se proto uvažovat o jeho využití nejen při diagnostickém průzkumu, 
ale i v rámci prohlídek mostů. Nejen pro správce mostů byla v roce 2018 vytvořena 
certifikovaná metodika ministerstva dopravy s názvem: „Uplatnění termografie při 
diagnostice objektů dopravní infrastruktury“ jejíž přípravu měl na starosti autor této 
disertační práce. 
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ABSTRACT 

This dissertation is focused on the research of the applicability of the thermographic 
method in the diagnosis of concrete bridges in the Czech Republic. The theoretical 
part characterizes selected defects of concrete structures and the principle of their 
detection. The practical part describes the measurements made in the laboratory on 
the test specimen and the field on the concrete bridge. Most attention is paid to infrared 
thermography, ground-penetrating radar and ultrasonic pulse-echo method. Based on 
the results of the dissertation, recommendations for the use of the thermographic test 
method in practice were developed. 
 


